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الملخص

لعبت السَتة النبوية بأحداثها ودالالهتا دوراً مهماً يف تكوين عقل اإلنسان ادلسلم دلا وفرت لو من مرتكزات
 مث,أسهمت بشكل وآخر يف تنمية وعيو اإلسالمي يف ضرورة استعادة األمة دلرجعيتها احلضارية لتحقيق ٘تاسكها ووحدهتا
.إصالح حاذلا وٖتقيق تقدمها وهنوضها احلضاري
 والذي ما كان يتحقق إال,فنهوض األمم ومعاودة إخراجها واسًتداد دورىا يستلزم قراءة هنوضها األول وظروفو
 يف ٖتقيق مقاصد الدين واسًتداد شهودىا احلضاري,باالىتداء بقيم القرآن الكرمي والسنة النبوية وتطبيقات السَتة النبوية
.والقيام بأعباء االستخالف اإلنساين
تتضمن الدراسة قراءة فكرية عن البعد احلضاري يف السَتة النبوية يف كتابات الدكتور عماد الدين خليل وما
 فجاءت كتاباتو وىي تقدم تصور متكامل عن ادلعطيات,تضمنتو من متابعات تأسيسية موضوعية وفكرية للبعد احلضاري
. والدور اإلنساين يف استثمار ىذه ادلعطيات وٖتويلها إُف شلارسات منظورة,األساسية يف السَتة النبوية

Abstract

The prophet’s biography, with its events and its implications, played
an important role in the formation of the Muslim human mind because it
provided him with the foundations that contributed to the development of
Islamic consciousness in the necessity of restoring the nation's cultural
reference to achieve its cohesion and unity, and then reforming its situation
and achieving its progress and civilized advancement. - The rise of the
nations and the restoration of their role requires reading the conditions and
conditions of their first rise, which was achieved only by guiding the values
of the Holy Quran, the Prophet's Sunnah and the applications of its
instructions, in achieving the purposes of religion and recovering its civilized
witnesses and carrying out the burdens of succession.
The study includes an intellectual reading about the cultural
dimension in the prophetic biography in the writings of dr.emad addin
khalil, its institutional, objective and intellectual consequences for the
cultural dimension, his writings came as it presents an integrated view of the
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main data in the prophetic biography, the human role in the investment of
these data into visible practices.

المقدمة

إن تقدمي تصور متكامل عن ادلعطيات األساسية للبعد احلضاري للسَتة النبوية يتطلب مزيداً من اإلدلام ّتوانبو
ادلختلفة وإعطاء ادلوضوع األولوية يف الدراسة والبحث ,من اجل ٖتديد مالمح ادلشروع احلضاري الذي وض شروهو
القرآن والسنة السيما وان القرآن الكرمي قدمت مادتو معطيات تارخيية غنية أشارت فيها إُف العديد من وقائ السَتة زمانيا
ومكانيا.
من اجل ذلك جاءت ىذه الدراسة لتوجو العقل ادلسلم إُف أمهية دراسة ادلالمح األساسية لعقيدة اإلسالم يف
القرآن الكرمي ,ودراسة نواميس الكون وسننو ,ورسم العالقة بُت العقل والوحي ,ووض ادلعاَف ادلعرفية دليالً حضارياً
لإلنسان ,واستقراء التاريخ والواق  ,فضال عن معطيات أخرى للرؤية اإلسالمية اليت فسحت اجملال لإلنسان لرسم
حضارتو.
وتدعو الدراسة إُف ضرورة دراسة السنة النبوية واستقصاء األحاديث ادلعنية بنهوض األمم واجلماعات والدول
واحلضارات ,ورسم القيم االجيابية وما تنطوي عليو من أبعاد حضارية ,واستيعاب مراحل مسَتة الرسول ( )كلها وجعل
كل مرحلة (اإلنسان  -الدولة  -احلضارة) أمنوذجاً حيتذى بو ,السيما إذا مر واق األمة ٔتا دياثل هبيعة تلك ادلرحلة ابتداءً
من مرحلة بناء اإلنسان ادلستضعف بالتوحيد أو ابتداءً ٔترحلة تزويده بادلعرفة ,مرحلة -اقرأ -كمدخل وسبيل إُف التغَت
وإقامة دولة اإلسالم مث انتهاءا إُف مرحلة النمو واالكتمال احلضاري.
تألفت الدراسة من زلورين ,تناول ا﵀ور األول التأسيسات الحضارية في القرآن والسنة(الحديث النبوي)

وفيو إشارة إُف مرتكزين مهمُت للبعد احلضاري ومها القرآن الكرمي وما يتضمنو من منطلقات للرؤية اإلسالمية ومفاىيم
أساسية عن العقيدة والوحي وادلعرفة ومهمة التسخَت واالستخالف وتوازن بُت الثنائيات وتوحدىا والشعور بادلسؤولية
وغَتىا ,وأسباب عرض القرآن الكرمي دلساحة واسعة للواقعة التارخيية ,أما السنة(احلديث النبوي) ففيها عرض لألحاديث
الشريفة اليت مارست دوراً مهماً يف معاجلة وإيضاح ادلوضوعات ادلعنية بنهوض األمم واجلماعات والدول واحلضارات,
ودار ا﵀ور الثاين عن التأسيسات الحضارية للسيرة النبوية وفيو يتحدث عن الدوائر الثالث دلسَتة سَتة الرسول ()

بداءً ببناء اإلنسان بالتوحيد ليكون مؤىال حلمل أعباء الرسالة اجلديدة للعاَف ,مث قيام دولة اإلسالم وٖتقيق مستلزماهتا من
األمة والسيادة الداخلية واخلارجية واإلقليم ,مث التأسيس حلضارة إديانية مستمدة دلنهجها من القرآن الكرمي والسنة النبوية,
تقوم على لقاء الوحي والوجود لتكون بديالً متوازناً عن احلضارات األخرى.
وقد اعتمدت الدراسة على اغلب كتب د.عماد الدين خليل واليت قدمت للدراسة معلومات قيمة تفصيلية,
ولعل من أبرزىا كتاب (مدخل إُف احلضارة اإلسالمية) وكتاب(كتابات معاصرة يف السَتة النبوية) وكتاب(التفسَت
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اإلسالمي للتاريخ) وكان ذلذه ادلصادر أمهية ٔتا حوتو من مادة غنية يف معلوماهتا وىي تتاب البعد احلضاري للسَتة النبوية
وتقدم تصور متكامل عن معطياتو األساسية ,كما اعتمدت الدراسة على مصادر داعمة أخذت السَتة النبوية من
جوانب سلتلفة ككتاب(فقو السَتة النبوية) ﵀مد سعيد رمضان البوهي وىو يقدم رؤية فقهية للسَتة ,وكتاب(الوسيط يف
السَتة النبوية) ذلاشم حيِت ادلالح وىو يقدم رؤية تارخيية للسَتة ,وكتاب(فقو السَتة النبوية) دلوفق ساَف نوري وىو يقدم
رؤية سياسية ودعوية وحركية للسَتة.

المحور األول :التأسيسات الحضارية في القرآن والسنة(الحديث النبوي)
أوال .القرآن الكريم

 -1منطلقات الرؤية اإلسالمية ومفاهيمها األساسية

يقوم اإلسالم على العقيدة اليت ىي األساس يف بناء الدين ,ومنها ينطلق اإلنسان ادلسلم يف تفسَت وضبط
حركاتو وسلوكو وهبيعة وجوده ونشأتو وغايتو ومهمتو يف احلياة ومصَته يف اآلخرة ,وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام
واألخالق يف كل جوانب احلياة.
وقد بُت د.عماد الدين خليل( ,)1أمهية ىذا اجلانب أي اجلانب العقدي يف بيان ادلالمح األساسية لعقيدة

اإلسالم يف القرآن الكرمي :عالقة ا﵁ باإلنسان ادلبنية على أسس التوحيد ادلطلق وتوجيو العبادة لو وحده ,وااللتزام بشرعو
واخلضوع لسننو ونواميسو ,وإعادة تنظيم العاَف وفق شريعة ا﵁ ,وكسر احلاجز ادلادي بالوفاق م اجلانب الروحي ,وتطابق
معطيات القيم العقدية (كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد واالجيابية والواقعية) م معطيات الفطرة البشرية
السليمة ,وتطابقا شلاثال م معطيات العقل ادلسلم وتطلعاتو وآفاقو(خليل2005,أ ,ص.)22-21
ىذه ادلالمح ىي ما جعلت الوحي(ادلتمثل بالقرآن والسنة) يشكل مصدراً للمعرفة والتوجيو اإلسالمي وىي

الكلمة اليت بلغ هبا الرسول زلمد( )إُف الناس كافة ,وبُت ذلم مقاصد ىذا الدين وما حيملو من أحكام وقيم ينبغي ذلم
أن يلتزموا هبا ,وجعل ىناك تفاعالً ما بُت عطاء ا﵁ وتطلعات العقل يف االرتقاء لتحقيق االصلاز احلضاري ,عطاء أٙتر عن
تواعد وارتقاء ,فحقق إنسانية احلضارة اإلسالمية الذي رسم مسارىا وحدد أىدافها الوحي (برسالة ا﵁) وحقق اصلازاهتا يف
ادلستويات ادلتعددة (اإلنسان)(بن عاشور,1992,ص.)3-2
ومن ىذا ادلنطلق -أي منطلق اإلديان بوحدانية ا﵁ وىداية ا﵁ -فليس ىناك تعارض ما بُت ما جاء بو الوحي
ادلرسل والعقل والكون ,فالوحي اختص بعاَف الغيب ومقاصده يف الكون واحلياة  ,والعقل وجو ضلو عاَف الشهادة حلمل
مسؤوليتو يف أداء دوره يف تسخَتىا وتنظيمها وإصالح شأهنا ٔتا أودع ا﵁ فيها من سنن ونواميس ٖتقيقا خلالفتو يف عاَف
الشهادة ,فاوجد بذلك تكامالً بُت عاَف الغيب وعاَف الشهادة وبُت الوحي والعقل والكون ,ىذا التكامل جعل من
اإلنسان أمام ضرورة هلب معرفة الوجود وموقعو منو يف نسق منظوم متكامل تنضج بو مقاصد وغايات اإلسالم
لإلنسان.
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ك الَّ ِذي َخلَ َق﴾(سورة
اس ِم َربِّ َ
وجيد د.عماد الدين إن الكلمة األوُف(إقرأ) اليت جاءت يف كتابو الكرمي ﴿اق َْرأْ بِ ْ

العلق ,اآلية .)1:فضال عن معطيات معرفية( إقرأ ,تفكر ,اعقل ,تدبر ,تفقو ,انظر )...استطاعت أن تشكل عقل
اإلنسان ادلسلم ليكون أكثر قدرة على استيعاب ادلضامُت ادلعرفية اليت جاء هبا اإلسالم ليحرك اإلنسان صوب البحث
والتساؤل واجلدل يف متابعة الظواىر والكشف عن السنن واإلفادة من الطاقات ألعمار حياتو(خليل2005 ,أ,ص-22
 ,23خليل2005,ب,ص ,27-25خليل,1987,ص,170-168خليل,1991,ص.)18
إن معرفة اإلنسان بقدرة ا﵁ سبحانو يف خلق الكون بعد اإلديان بو والتعامل م ادلعطيات العلمية اليت وجدت
ذلا أصوالً يف القرآن الكرمي كالعقيدة والتشري والسلوك واحلقائق(العلمية) ,قادتو إُف معرفة دقائق األمور وأسرارىا وحقق لو
التقدم واإلصلاز والسعادة ,ومنحتو مزيداً من التألق واالكتشاف والنمو والقوة(خليل,1991,ص .)18فإدراك العالقة بُت
سَت يف هريق البناء احلضاري لألمة.
البعد اإلدياين الغييب والسنن اليت ٖتكم عاَف الشهادة والتفاعل معها ىو ْتد ذاتو ً
وقد كرم ا﵁ اإلنسان وأناط بو قدرة التصريف والتسخَت للكون واحلياة ,وتطلّب منو اعتماد ما أودعو ا﵁ فيو من
فطرة التدبر والتدبَت ,السيما وأ ّن ا﵁ تعاُف قد خلق رلانسة بُت قدرة اإلنسان بطاقاتو العقلية والنفسية واجلسمية وبُت
هبيعة ىذا الكون ,وفطر يف اإلنسان ما يؤىلو من فهم هبيعة وأسرار وقوانُت العاَف والكون من حولو وتسخَتىا
خلدمتو(اذلامشي,1982,ص ,)92لذلك يرى د.عماد الدين إن الرؤية اإلسالمية عندما عربت عن فكرة التسخير عربت
عنو "ٔتوقف وسطي" ذلك ان ا﵁ قد سخر العاَف والطبيعة لإلنسان تسخَتاً يتالءم م مهمتو األساسية يف اخلالفة,
وجعل العالقة بُت اإلنسان والعاَف عالقة إرادة وإدراك وخيار وخالفة وكرامة ,ال عالقة تعبيد وتذليل وغزو وانشقاق
كالذي تعكسو العديد من الفلسفات وادلذاىب الوضعية(خليل,2005,ص.)40-39

أما مهمة االستخالف اليت أوكلها ا﵁ لإلنسان وىي خالفة رعاية واعمار وإدارة ,خالفة ٖتقق ادلعٌت احلقيقي
للعبودية يف ظل العمل على ٖتقيق السيادة البشرية يف األرض(دسوقي,د.ت,ص ,)40-37فيجد د.عماد الدين انو
يتطلب من اإلنسان تنفيذ مطالب مهمتو االستخالفية بالكشف عن السنن ونواميس الكون والطبيعة ,والسعي ضلو
اإلبداع واإلعمار ,واإل فادة من الطاقات ادلدخرة ,ورغم أهنا مسؤولية مناط يف جوىرىا حرية اإلرادة والقرار واإلدراك إال
أهنا البد من االلتزام بالقيم والتعاليم والشرائ وإال فإهنا ستحرم اجملتمعات البشرية من التحضر وسيؤول هبم احلال إُف
اخلراب والضياع(دسوقي,د.ت,ص.)39-37
فالرؤية اإلسالمية ترفض تعطيل عقل اإلنسان وااللتفاف إُف الوراء إال لضرورات معينة ,فقد ضي ادلسلمون الكثَت
ِ
اءنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا
من هاقاهتم بفعل التقليد األعمى الذي يتعارض يف كثَت من األحيان م القرآن الكرمي ﴿إنَّا َو َج ْدنَا آبَ َ
َعلَى آثَا ِرِه ْم ُم ْقتَ ُدو َن﴾ (الزخرف ,)23:بل كما قال د.عماد الدين ىو النزوع إلى األمام وان يصرف اإلنسان عقلو إُف
النظر والتدبر والعمل يف احلاضر وادلستقبل ,فتفتح أمام اإلنسان أبواب التجريب والنظر والتنقيب يف سنن الكون,
واالنصراف ضلو بناء احلياة وٛتل مسؤولية اخلالفة وتنمية قدراتو العلمية والتكنولوجية بدالً من "ىدر الطاقة" فيما ىو
خارج عن حدودىا وإمكانياهتا فيسمح للنظر القاصر والفكر العقيم أن يسود(خليل,2005,ص.)37-36
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كما يرى ان الرؤية اإلسالمية تؤمن بأن يكون اإلنسان ادلسلم عنصراً فعاالً واجيابياً يف العاَف يلتزم باإلديان والعمل
الصاٌف ليكون مؤىالً بادلهمة اليت أوكلها ا﵁ لو لقولو تعاُف﴿ولْت ُكن ِم ْن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف
ْ َ ُ
َ ْ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ات
اء ُه ُم الْبَ يِّ نَ ُ
َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن (َ )121وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ين تَ َف َّرقُوا َوا ْختَ لَ ُفوا م ْن بَ ْعد َما َج َ
ِ
يم﴾ (آل عمران .)105-10:كما إن صلاح اإلنسان ادلسلم ليكون مؤىال ٔتقاييس احلضارات
َوأُولَئِ َ
ك ل َُه ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ادلتقدمة تطلب منو قناعة تامة ّتدوى ىذا الدين بالتغيَت وىذا ما سيأيت باإلديان با﵁ ,وستمكنو كما مكنت السلف األول
ناصية اإلبداع وتفتح لو أبواباً جديدة يف رلال احلضارة ,وجيد د.عماد الدين أمهية ارتباط اإلديان بالعمل ,إذ عد اإلديان
ٔتنزلة معامل حضاري ديتد أفقياً لدف اإلنسان إُف التعامل بانسجام م حركة الكون والطبيعة بشكل حيقق العطاء والقوة
واإلجيابية ,يف الوقت نفسو ديتد عمودياً ليبعث يف نفس اإلنسان إحساسا بادلسؤولية ويقظة الضمَت والتسابق م الزمن يف
عطائو وفق معطيات الوحي واألىداف اليت يسعى لبلوغها لَتتقي إُف ادلراحل األعلى التقوى واإلحسان(خليل,
2005ب ,ص ,94-92خليل2005 ,أ,ص ,42-40خليل,1986 ,ص ,194ص.)226-225
إن منح "التجربة اإلديانية" احلضارة مزيداً من الوحدة واخلصوصية جيعلها ٖتقق انسجاماً م نواميس الكون
والطبيعة وتعطيها قدرات إبداعية أعمق ,وىذا يعٍت انو ال رلال يف الرؤية اإلسالمية للتخريب واالستبداد واإلفساد باسم
العقل ادلتجاىل دلقاصد القرآن الكرمي وغاياتو وتوجيهاتو ,بل ىي دعوة إُف ٛتاية منجزات اإلنسان احلضارية والوقوف أمام
كل من يعوق مسَتتو ومنوه ,ىذه احلماية احلضارية ال تنصب على اجلوانب ادلادية فحسب بل اجلوانب الفكرية واألخالقية
والروحية والثقافية(خليل2005,أ,ص.)43-42
وان أي إفساد قد يًتكو اجلانب ادلادي أو الروحي قد يًتك أثراً على عقل ادلسلم من غبش وقصور يف ادلقاصد
والغايات وادلفاىيم والقيم وما يؤول إليو من دمار حقيقي حلضارة اإلنسان ,لذا تطلب من اإلنسان ادلسلم التحرك إليقافو
لئال يتحول اإلفساد إُف فتنة عمياء ٘تزق األمة وتؤجج نار الصراع يف صفوفها(خليل2005,أ) ,يقول تعاُف﴿ فَلَ ْوَال َكا َن
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ون ِمن قَ بلِ ُكم أُولُو ب ِقيَّ ٍة ي ْن هو َن َع ِن الْ َفس ِ
ِ
اد فِي ْاأل َْر ِ
ين ظَلَ ُموا َما
َ َ َْ
م َن الْ ُق ُر ْ ْ ْ
ض إَِّال قَل ًيال م َّم ْن أَنْ َج ْي نَا م ْن ُه ْم َواتَّبَ َع الذ َ
َ
ِ
ِِ
صلِ ُحو َن﴾ (ىود.)117-116:
ك لِيُ ْهلِ َ
ين (َ )111وَما َكا َن َربُّ َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
أُتْ ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُم ْج ِرم َ

ويف الرؤية اإلسالمية "التوازن بين الثنائيات وتوحدها" ,توازن ٕتعل من اإلنسان جيم بُت اإلديان واإلبداع ,إذ
يلحظ د.عماد الدين أن اإلسالم دعا إُف تو ٍ
ازن مشوِف مًتابط ال يقبل التجزؤ ,ففي الوقت الذي يدعو اإلنسان إُف
التنقيب عن السنن والنواميس يف الًتبة ,يدعوه يف البحث يف صميم العالقات ادلادية بُت اجلزئيات
والذرة(خليل,1991,ص ,30خليل2005,أ,ص ,)45كما جيده توازناً حركياُ يرفض االضلراف أو السكون ,فآيات
القرآن الكرمي اليت تتناول مسألة هبيعية أو حيوية أو مادية دائما ما تنتهي بأفعال التقوى واإلديان ,وجيد أن توسي
األىداف البشرية وربطها بأىداف أكثر مسواً يعطي احلياة قيمها احلقيقية وُديكن من تأدية اإلنسان مهمتو يف االستخالف
يف األرض ,فالتوازن بُت قيم الروح وقيم ادلادة ىو ما أكده اإلسالم ويكفل النمو السليم للحضارة ,وأن أي ٕتربة بشرية
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ٕتنح عن ىذه ادلعادلة تع ّد شذوذاً واضلرافاً و٘تزيقاً للذات اإلنسانية على ادلستوى الفردي
والنفسي(خليل2005,أ,ص ,49-48خليل2005,ب,ص ,103-98خليل,2010,ص ,)26-25كما أن وجود
التوازن يزرع يف اإلنسان وازع االهمئنان واالستقرار الذايت بأن معاَف إنسانيتو ىي على نسبة واحدة فالعقل والعقيدة
واحلس ادلادي والعواهف كلها متجانسة متعاونة ال خالف بينها فحقق مظهر الكمال اإلنساين ,وأن احلضارة اإلسالمية
جاءت من أثر ىذا اإلنسان ادلنسجم يف ذاتو فأكسبها شلا اكتسب(بن عاشور,1992,ص.)22-21
ليس ىذا فحسب ,بل ان د.عماد الدين يلحظ الميزة التحريرية التوازنية يف القرآن الكرمي ,كوهنا توافق بُت
رغبات اإلنسان اجلسدية والروحية ,فالقرآن يأمر بٍت آدم أن يأخذوا الزينة يف ادلساجد يف الوقت الذي يكون فيو اإلنسان
آد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِعنْ َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد﴾ (األعراف .)31:مث تعقبها دعوة أخرى لألكل
يف عبادتو يف ادلسجد ﴿يَا بَنِي َ
ِ
ين﴾ (األعراف.)31:
والشرب شريطة أن ال يبلغ ذلك حد اإلسراف ﴿ َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ َال يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
واستنكار اآليات على بعض أتباع الديانات ادلنحرفة السابقة ٖترديهم الطيبات اليت أحلها ا﵁﴿ ُكلُّ الطَّ َع ِام َكا َن ِح ِّال لِبَنِي
ِ ِ
إِ ْس َرائِ َِّ
يل َعلَى نَ ْف ِس ِه﴾ (آل عمران .)93:أو كبت بعض جوانب الغرائز ٔتثابة عقاب وليس قاعدة
يل إال َما َح َّرَم إ ْس َرائ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ت ل َُه ْم﴾ (النساء .)160:وغَتىا من الصور التحريرية اليت
ادوا َح َّرْمنَا َعلَْي ِه ْم طَيِّبَات أُحلَّ ْ
ين َه ُ
دينية ﴿فَبظُل ٍْم م َن الذ َ
عرب عنها القرآن الكرمي(خليل2005,أ,ص ,54-50خليل2005,ب,ص ,110-106خليل,1986,ص.)295
َف يكتف د.عماد الدين بذلك بل أشار إُف عدد من ادلفاىيم األساسية دلنهجية الرؤية اإلسالمية منها السببية

وىي مفهوم أساسي يف أ داء العقلية اإلسالمية ويف بناء ادلنهج اإلسالمي ,فاإلنسان بفطرتو وعقيدتو يدرك ٘تاما حتمية
وضرورية األخذ باألسباب يف الكشف عن السنن والنواميس والسعي يف أمرىا باإلصالح واألعمار ,فدون السببية ال رلال
للفعل اإلسالمي وال لألداء اإلسالمي من بناء عقلو وأداء مهمتو وواجباتو يف خالفة األرض والنظر والتدبر يف نظام احلياة
والكون (أبو سليمان ,1994 ,ص ,152-151خليل ,2016 ,البعد احلضاري للسَتة النبوية)
.www.mugtama.com
وجيد د.عماد الدين أن القرآن الكرمي أراد أن جيتاز بالعقل ادلسلم مرحلة النظرة التبسيطية ادلسطحة ادلفككة اليت
تعاين األشياء والظواىر كما لو كانت معزولة ,وإعادة تشكيلها إُف عقلية تركيبية ٘تنحو القدرة على فهم الظواىر واألشياء
والربط بُت األسباب وادلسببات وصوالً إُف احلقيقة ادلرجوة يف إدراك معجزة اخللق ووحدانية اخلالق
ٍ
ِ
ص ْن َع اللَّ ِه الَّذي أَتْ َق َن ُك َّل َش ْيء إِنَّهُ
سبحانو(خليل2005,أ,ص ,27-26خليل2005,ب,ص ,)30-29يقول تعاُف﴿ ُ
َخبِ ٌير بِ َما تَ ْف َعلُو َن﴾ (النمل.)88:
وإذا كان ا﵁ يطلب من اإلنسان معاينة األشياء وفهمها وربط األسباب بادلسببات فأن ا﵁ قد ىيأ لإلنسان ما
ديكنو من تأدية ىذا الدور من خالل النظر الحسي والتبصر ْتقيقة وجوده يف الكون ,وإعطاء احلواس ادلسؤولية عن
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ف ما لَيس ل َ ِ ِ ِ
ْم إِ َّن
َك به عل ٌ
خطوات اإلنسان وىو يتحرك بإتاه البحث والنظر والتأمل وادلعرفة ,يقول تعاُف ﴿ َوَال تَ ْق ُ َ ْ َ
وال﴾ (اإلسراء.)36:
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُ ً
َّ
اد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ

وقد رصد د.عماد الدين آيات متعددة يف القرآن الكرمي وىي تدعو اإلنسان إُف إمعان النظر يف خلقو وهعامو
وملكوتو واُف التبصر ْتركة التأريخ مث إُف خالئق ا﵁ وإُف النواميس االجتماعية والطبيعة ,..كما بُت أمهية السم والبصر
يف ٘تكُت اإلنسان يف استغالل الطاقات وٖتقيق التفوق العلمي واحلضاري ,ومعطيات أخرى كتحريك العقل والتفكر
والتبصر والتفقو اليت ٖترك وعي اإلنسان وإدراكو ,لينتهي بأسلوب الربىان واحلجة واجلدل وىو ما يعتمده القرآن الكرمي
للوصول إُف النتائج القائمة على االستقراء وادلقارنة وادلوازنة(خليل,1986,ص.)212-209
ولتمكُت اإلنسان شلا سبق البد من ٖتقيق اإلرادة اإلنسانية والقرار اإلنساين يف صياغة ادلصَت ,سواء يف خالفة

األرض والتشبث هبا ومواجهة كافة التحديات ادلادية واخلارجية واستنباط ادلعاين االجيابية فيها لصاٌف خدمة اإلنسان أم أن
تكون إرادة فاسدة تسعى إُف اإلفساد واإلسراف يف األرض فتقضي بقدراهتا السلبية على التجدد والتطور
واإلبداع(خليل,1986,ص.)262
وم اإلرادة يأيت الشعور بالمسؤولية ومن يتمكن من فهم منطلقاهتا وبعدىا يف العقل اإلنساين سيتمكن من

فهم اإلنسان نفسو ,فشعور اإلنسان بادلسؤولية ٘تنحو القدرة على ٕتاوز الغفوات والزالت والتقصَت ,ود.عماد الدين يقف
عند ضرورة أن يشعر اإلنسان بادلسؤولية ولكن جيب أن تكون "مسؤولية مستقلة" موجهة إزاء ذاتو وما يًتتب عليو من
قرارات ٖتدد مصَته ,فإما تسخَت الكون وإدارتو وإصالحو واعماره ,وإما فساد وتأخر واضلالل ,على أن يتم ذلك بعيدا
ت
سبَ ْ
ْك أ َُّمةٌ قَ ْد َخلَ ْ
عن ٖتمل مسؤولية األمم واجلماعات األخرى(خليل,1986,ص ,)263يقول تعاُف﴿ تِل َ
ت ل ََها َما َك َ
س ْبتُ ْم َوَال تُ ْسأَلُو َن َع َّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ (البقرة.)134:
َولَ ُك ْم َما َك َ
والتغَت الذايت دون االلتزام األخالقي يفقد انتقال اإلنسان صوب صيغ إنسانية أفضل وٖتقيق البعد احلضاري
ادلراد ,لذلك كان البد من وجود القيم األخالقية اليت ٖتقق هبا تقدم اجملتم ادلسلم ووحدتو ودديومتو أو تأخره واهنياره
وتراجعو" ,فالقيم األخالقية يف اإلسالم ليست قيماً منفصلة ,ليست حشوداً من التعاليم تقول :افعل ىذا وال تفعل ذاك,
لكنها شبكة التزامات مًتابطة تستهدف يف هناية التحليل وض اإلنسان ادلسلم يف مكانو الصحيح ادلتوازن إزاء الذات,
واجملتم  ,والعاَف ,والكون"(خليل,2013,ص.)197
وتبقى منطلقات الرؤية اإلسالمية ومفاىيمها األساسية وغَتىا تدف اإلنسان ضلو العاَف معتمداً على حسو وعقلو
وجدية التدبَت والتفكَت والبحث والسعي وإرادتو احلرة للسنن والنواميس اليت أودعها ا﵁ يف النفوس واخلالئق والكائنات,
وٛتل مسؤوليتو يف عاَف األسباب وجدية األخذ باألسباب والتزامو القيمي ادلستمد من مصدر الوحي والرسالة الربانية
والتزامو بالغايات وادلقاصد ,كلها عوامل تساعد على بناء الذات اإلنسانية و٘تكنو من القدرة والعطاء والتجديد واإلصالح
ادلستمر يف احلياة.
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 -0الواقعة التاريخية في القرآن

تكمن أمهية دراسة الواقعة التارخيية يف القرآن الكرمي يف منح البشرية مزيداً من ادلعرفة الكاملة واخلصوصية والثقة
بالذات ,واإلفادة من ادلاضي لبناء احلاضر ورسم حدود ادلستقبل بصيغ حضارية ال حصر ذلا ,وذلذا كان ارتباهها بالقرآن
الكرمي تنم عن تغطية شاملة لكافة ادلسائل اليت ٗتص احلياة البشرية بقدر من األساليب والنظم من اجل ٖتقيق أىدافها يف
االستخالف واالعمار.
ود.عماد الدين يؤكد على ىذه ادلسألة يف عرضو للمساحة الكبَتة اليت وظفها القرآن الكرمي للواقعة التارخيية سرداً
قصصياً لتجارب عدد من اجلماعات البشرية ,أو استخالصاً للسنن التارخيية اليت ٖتكم حركة اإلنسان ,أو عرضاً للمواقف
اإلنسانية ادلتغَتة يف التاريخ ,وقد أريد من ىذا العرض بيان احلكمة من وراء ٖترك احلدث التارخيي واعتماد مدلوالتو يف
حاضر األمم ومستقبلها القريب أو البعيد ,عرب إثارة الفكر البشري بالتفكَت والتساؤل ,واإلفادة من ٕتارب األمم السابقة
يف ٖتقيق األىداف اليت رمسها اإلسالم(خليل,1986,ص ,7-6خليل2005,ج,ص ,9-8خليل ,2016,البعد
احلضاري للسَتة النبوية) . www.mugtama.com
والقرآن الكرمي وض للبشرية سلفاً معايَت من سنن ثابتة ال تتغَت للهزائم واالنتصارات اليت منيت هبا البشرية عرب
ٍ
قرون هويلة ,ويض د.عماد الدين يده على كيفية اإلفادة من ىذه ادلعايَت ,وىي يف كيفية قراءة الواقعة التارخيية اليت ال
تكتسب أمهيتها االجيابية إال إذا استخلص منها القيم اإلنسانية واحلضارية والقوانُت اليت ٖتكم الظواىر االجتماعية
والتارخيية ,واليت أعطت للمجتمعات البشرية سلفاً نتائج زلتومة للحكم سلباً أو إجيابا على مواقفو التارخيية الرتباط النتائج
بادلقدمات التارخيية ودوامها(خليل,1986,ص,9-8ص.)109-108
ويلحظ د.عماد الدين ان القرآن الكرمي َف يكتف بثبات ىذه القيم واستمراريتها بل حوذلا إُف داف حركي فرض
على اجلماعة البشرية الواعية ادلؤمنة من ٕتاوز أخطاء ما سبقها من األمم ,والتعامل احلسن م قوى الكون والطبيعة ,فليس
بالقوة والبطش ٖتيا األمم وتواصل مسَتهتا يف العطاء احلضاري ,وإمنا "بنفسية متماسكة وأخالقية عالية ونظرة إُف احلياة
شاملة ,وعالقات إنسانية ,وموق متقدم مسؤول أمام ا﵁"(خليل ,1986,ص ,111-109ص.)117-116
وم استخالص القيم والتعامل احلسن ال ينسى د .عماد الدين أن يؤشر عن شليزات أخرى للواقعة التارخيية
األخرى يف القرآن الكرمي – فهناك أيضا – الرؤية القرآنية للتأريخ وعالقتو باألزمنة الثالثة ادلاضي واحلاضر وادلستقبل اليت
جعلها متوافقة ووحدة زمنية "حيوية" متصلة ال انفصال بينهما ٖتكمها قوانُت واحدة ,فالرؤية اليت ٖتيط بادلاضي ديكن أن
يرسم على ضوئها احلياة احلاضرة وادلستقبل(خليل ,1986,ص.)14
وىناك الشمولية وادلوقف ادلوضوعي يف ٕتاوز الرؤية التجزيئية إزاء القوى الفاعلة يف التأريخ ,العقلية والوجدانية,
والروحية وادلادية ,والطبيعية والغيبية ,إذ ال ديكن يف الرؤية القرآنية أن صلد ٙتة انفصاماً بُت القيم الروحية عن القيم ادلادية
والعقلية بل تعمل سوية بانسجام وتوافق تام " ذلك ان القيم الروحية يف اإلسالم ليست رلرد شلارسات فردية شعائرية
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بادلعٌت الالىويت ,بل ىي قيم ذات جذور عريضة وارتباط متُت بقلب العاَف ,وحركة التاريخ ,وبواق احلياة البشرية والوجود
اجلماعي على السواء"(خليل ,1986,ص.)17-16
فالقرآن الكرمي ىو ما منح الرسول( )منهجاً إديانياً يف التعامل م الواقعة التارخيية ,اليت ٘تيزت برؤيتها الشمولية,
وٕتاوزىا الرؤية التجزئية إزاء القيم والقوانُت اليت وصفت بدديومتها واستمراريتها واليت اعتمدت يف تفسَت حركة التاريخ.
فواقعة اذلجرة رغم اَف وقعها على الرسول()على ارض الواق لًتكو مكة إال أن القرآن الكرمي بُت للرسول()
وللمسلمُت من بعده ,ان اخلَت والسعة قد يكون يف ارض أخرى يبحثون فيها عن مصائرىم ويصنعون فيها تأرخيهم ,وىذا
ما حصل م الرسول( )الذي استطاع بفضل ذلك من ٖتويل ىذه الواقعة إُف واقعة اجيابية يف رلاالت العقيدة والسياسة
واحلضارة ,فلوال اذلجرة دلا ٘تكن من بناء دولة اإلسالم اليت ش نورىا إُف مشارف األرض ومغارهبا.
ويذكر د.عماد الدين وقائ تارخيية أخرى ورد ذكرىا يف القرآن الكرمي كواقعة (حنُت) و(أُحد) اليت يصفهما
القرآن الكرمي باذلزدية وخياهب ادلسلمُت الذين شهدوا كلتا الواقعتُت بأهنم ىم كانوا السبب وراء تلك اذلزدية ,لكنو يف
الوقت ذاتو يُعلم ادلسلمُت من خالل ىاتُت الواقعتُت أن يستفيدوا من ىذا اخلطأ وان ال يربروه يف تفسَت األشياء والوقائ
بل عليهم أن يتقدموا ضلو صياغة اجيابية حضارية للعاَف ادلرٕتى(خليل,1986,ص.)12
كما كان لألحاديث النبوية دورىا يف تعزيز معطيات الواقعة التارخيية يف القرآن الكرمي ,إذ يذكر د.عماد الدين ان
ىذه ادلعطيات عادة ما تأيت بفجوات أو ٖتيز وان تكون قاصرة عن وض يدىا وتفسَتىا لكل الوقائ  ,أل ّن التأريخ علم
أنساين احتماِف ليس منضبطاً كالعلوم الصرفة ,فتأيت األحاديث –ىاىنا" -لكي ٘تأل الفجوات الناقصة حيناً ,وتؤكد أو
تنفي نتائج البحث التارخيي الوضعي حيناً آخر ,ولكي تعدل من جهة ثالثة ٖتريفات الكتب الدينية السابقة حلشود الوقائ
التارخيية" ,ويزيد على ذلك بأن األحاديث النبوية قدمت "شبكة من التصورات والقيم ومفردات السلوك الفردي واجلماعي
واليت تعُت على تشكيل احلضارات ومنوىا ,أو اهنيارىا وأفوذلا"(خليل والرزو,2004,ص.)11
ويستخلص د.عماد الدين إُف القول يف مدى ترابط اإلسالم ْتركة التأريخ والتوافق م قوانينو ونواميس الكون من
حولو ,بقولو" ديثل اإلسالم موقفاً يف قمة حركة التاريخ ألنو دعوة الكتشاف قوانُت احلركة والتوافق معها ,ليس م حركة
التاريخ فحسب ,كما تسعى ادلاركسية ,ولكن م نواميس الكون والعاَف كلو"(خليل,1985,ص .)20كما يرى ان يف
دراسة التاريخ " زلاولة للبحث عن الذات ,للعثور على اذلوية الضائعة يف ىذا العاَف ,للتجذر يف اخلصائص وتعميق
ادلالمح واخلصوصيات ,انو بشكل من اإلشكال ,زلاولة لوض اليد على نقاط التألق وادلعطيات اإلنسانية والرصيد
احلضاري من اجل استعادة الثقة بالذات يف حلظات الصراع احلضاري الراىن اليت تتطلب ثقالً نوعياً لألمم
والشعوب"(خليل والرزو,2004,ص.)7

ثانيا .السنة(الحديث النبوي)
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إن التأسيسات القرآنية اليت ذكرت ال خيلو أثرىا يف أقوال الرسول( )وأفعالو وإدارتو للمجتم اإلسالمي,
فالسنة "وحدة مركبة ,وبرنامج عمل يتميز بالشمولية والًتابط ,ويوازي حياة ادلسلم نفسها بكل تفاصيلها ونبضاهتا ,بل إهنا
–بعبارة أكثر دقة -يتعاشق معها كما تتعاشق الروح م اجلسد البشري ,م ٚتلتو العصبية ,ودمو,
وخالياه"(خليل,2013,ص.)86
وقد آثرنا يف ىذا اجلزء من ادلوضوع ذكر التأسيسات احلضارية يف احلديث النبوي ,ويلحظ د.عماد الدين ان
ىناك كم من األحاديث مارست دوراً مهماً يف معاجلة وإيضاح ادلوضوعات ادلعنية بنهوض األمم واجلماعات والدول
واحلضارات سواء اليت َف يتطرق إليها القرآن الكرمي أم تطرق إليها لكنها ْتاجة إُف إيضاح وتفسَت ,ويف حُت أخر سكتت
عن موضوعات أخرى أشبعها القرآن الكرمي عرضا(خليل والرزو,2004,ص.)11-10
وبسبب ضخامة ادلعطى النبوي الذي ىو امتداد للمعطى القرآين فقد قسم د.عماد الدين األحاديث النبوية وفق
سياقات موضوعية ,فهناك العقدية اليت ٗتص أحاديث التوحيد ,والتوكل على ا﵁ ,واجلهاد ,والعبادات والفرائض...اٍف,

وىناك الدعوية اليت ٗتص أحاديث التفقو يف الدين ,واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ,والصرب على االبتالء ,ومالحقة
البدع وادلبتدعُت...اٍف ,واألحاديث ذات السياق السياسي واليت تتحدث عن ٖتمل احلكام للمسؤولية ,واختيار احلكام,
والتزام الشورى ,والتزام اجلماعة ,وٕتاوز العصبية والفنت...اٍف ,أما السياق األخالقي فيتناول أحاديث حسن اخللق ,وأداء
األمانة ,والتواض  ,واالحتشام واحلياء ,والتعفف ,واحلجاب...اٍف ,يف حُت تناولت األحاديث ذات السياق االجتماعي

تقييم اإلنسان ٔتدى إديانو ,واحًتام إنسانية اإلنسان ,وحرية العقيدة ,والًتاحم والتناصح ,وحسن التعامل ,والسلم والتكافل

االجتماعي...اٍف ,وأخَتا األحاديث ذات السياق الحضاري فتتحدث عن التوافق م السنن والفطرة ,والتوازن بُت اإلديان
واحلكمة ,وضمان حق التعليم ,واإلحسان يف األداء ,واإلحساس بادلسؤولية...اٍف(خليل والرزو,ص,2004ص.)24-23
ويبدأ د.عماد الدين بأحد ادلالمح األساسية للجانب العقدي ,إال وىو التوحيد ادلطلق ﵁ ,فحديث الرسول()
(اإلديان بض وسبعون ,أو بض وستون شعبة فأفضلها قول ال إلو إال ا﵁ ,وأدناىا إماهة األذى عن الطريق ,واحلياء شعبة
من اإلديان)(القشَتي,د.ت,ج,1ص .)62وقولو (أن يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ثالثاً :يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا
بو شيئاً ,وان تعتصموا ْتبل ا﵁ ٚتيعاً وال تفرقوا ,ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ادلال)(بن
حنبل,2001,ج,14ص .)399إمنا ىو منوذج إسالمي اختلف فيو عن الديانات األخرى ,فالتوحيد َف يقف عند التصور
الديٍت فحسب وإمنا جعل منو ثورة لتحرير اإلنسان من العبودية ,وتعبَت مطلق عن توازن ثابت مابُت اإلديان وبُت حياة
حيياىا اإلنسان دائما وأبداً.

وأحاديث شريفة يف موضوعات ذات بعد حضاري ضمن السياقات األخرى:
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فعن اجتياز مراحل اإلسالم واإليمان والتقوى واإلحسان :
(ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا ,وال تؤمنوا حىت ٖتابوا ,أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم افشوا السالم
بينكم)(بن حنبل,2001,ج,15ص.)40
( إن ا﵁ كتب اإلحسان على كل شيء ,فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ,وإذا ذْتتم فأحسنوا الذْتة ,وليحد أحدكم
شفرتو ولَتح ذبيحتو)(القشَتي,د.ت,ج,3ص.)1548

وعن إشاعة العدل االجتماعي والرحمة وحسن الخلق:

(الساعي على األرملة وادلسكُت كاجملاىد يف سبيل ا﵁ ,أو كالذي يصوم النهار ويقوم
الليل)(البخاري1422,ه,ج ,7ص.)62
(ما من شيء يوض يف ادليزان أثقل من حسن اخللق ,وان صاحب حسن اخللق ليبلغ بو درجة صاحب الصوم
والصالة)(الًتمذي,د.ت,ج,4ص.)363
(من ال يرحم ال يُرحم)(بن حنبل,2001,ج,12ص.)17
وعن البذل وحسن العمل واألعمال:
(ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ,فيأكل منو هَت ,أو إنسان ,أو هبيمة ,إال كانت لو بو
صدقة)(القشَتي,د.ت,ج,3ص.)1189
(أحب األعمال إُف ا﵁ تعاُف ادومها وان قل)(القشَتي,د.ت,ج,1ص.)541

وعن المعرفة والحق والرفق والحياة:

(ال يزال أمر ىذه األمة مقارباً أو قو ًاما ما َف ينظروا يف الوالدان والقدر)(الطربي,2003,ص.)697
(ستكون أثرة وأمور تنكروهنا ,قالوا يا رسول ا﵁ فما تأمرنا قال تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون ا﵁ الذي
لكم)(البخاري1422,ه,ج,4ص.)199
(إن ا﵁ حيب الرفق يف األمر كلو)(البخاري1422,ه,ج,8ص.)84
(لزوال الدنيا أىون على ا﵁ من قتل رجل مسلم)(الًتمذي,1998,ج,3ص.)68
إن ىذه األحاديث وغَتىا تغذي أكثر من سياق يف وقت واحد ,وتؤشر على ٚتلة من مقومات الفعل احلضاري
إذا ما عملت عملها يف امة أو ٚتاعة من الناس ,ساقتهم إُف النهوض والتقدم ,وعمقت لديهم الثوابت اإلديانية ,وأنزلت
القرآن لديهم إُف ارض الواق  ,وحولتو إُف ثقافة اجتماعية وأخالقية وروحية وسلوكية وعمرانية ,فكان البناء احلضاري
وإحداث عملية التغيَت ال يتم إال بالتفاعل م السنة النبوية الن فيها زلركاً لطاقات اجملتم وموجهاً دلمارسة عملية البناء.

المحور الثاني :التأسيسات الحضارية للسيرة النبوية
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السَتة النبوية ىي ترٚتة عملية دلبادئ اإلسالم وأخالقو ,أو تطبيق فعلي لشريعتو ومنهاجو ,إذ حرص الرسول()
على إرساء منظومة القيم اإلسالمية وجعلها لبنة أساسية يف بناء اإلنسانية ,وىي ْتد ذاهتا مسة من مسات ادلنهج النبوي
وشاىد يف سَتتو ,لذا اقتضى دراسة السَتة بوعي وفهم ,وان تكون الدراسة هبدف إعادة البناء احلضاري لألمة ال لسرد
التفاصيل واألحداث.
ويرى د.عماد الدين إن سَتة الرسول( )كانت تتحرك وفق ثالث دوائر ال ٗتلو من أبعادىا احلضارية ,تتداخل
أحيانا م بعضها البعض وأحيانا تتس صوب اخلارج لتشمل مزيدا من ادلساحات ,بدأت باإلنسان ومرت بالدولة مث
انتهت إُف احلضارة اليت حظيت بنورىا مساحة واسعة من العاَف القدمي وادلعاصر فجاءت كاآليت:

أوال .اإلنسان

بدأت ادلرحلة األوُف ببناء اإلنسان بالعقيدة واليت بدأت منذ لقاء الرسول( )بالوحي واستمرت خالل الفًتة
ادلكية كلها ,إذ ركزت اآليات القرآنية اليت نزلت يف تلك الفًتة على توضيح عقيدة ادلسلمُت علماً وعمالً ودعوهتم إُف
التوحيد  ,وإنذارىم بالبعث ,فضالً عن بيان فضل ا﵁ على اإلنسان لقولو تعاُف﴿ َخلَ َق ِْ
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق﴾
اإلنْ َ
(العلق﴿.)2:الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم ( )1عَلَّ َم ِْ
َم يَ ْعلَ ْم﴾ (العلق ,)5-4:فكان الرسول( )يتحرك بأصحابو
سا َن َما ل ْ
اإلنْ َ
وفق التصور اليت جاءت بو تلك اآليات ,لتحرك بواق اإلنسان وٕتعلو يتعامل معها تعامالً حركياً بعيداً عن النظريات
واجلدل والفلسفات (خليل,1983,ص ,99خليل2005,ج,ص ,43خليل,2007,السَتة النبوية مشروعاً حضارياً)
. www.midad.com
إن توجيو الرسول( )لإلنسان فرداً وٚتاعة إُف عبادة ا﵁ وحده ﴿وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
س إَِّال لِيَ ْعبُ ُدو ِن﴾
ََ
ت الْج َّن َو ْاإلنْ َ
(الذاريات ,)56:تلك العبادة اليت ال تقتصر على زمان أو مكان معُت بل ىي ٘تتد لكل مساحات احلياة البشرية اخلاصة
والعامة ,الفردية واجلماعية ,الظاىرة واخلفية ,ادلادية والروحية ,إمنا أراد أن جيعل من اإلنسان هبذه العبادة سبيال لتوجيو كافة
أنشطتو احلضارية(خليل,1986,ص.)186-179
وكان من أىم مستلزمات عبودية ا﵁ تعاُف ىو التكليف فال معٌت لعبودية ا﵁ تعاُف دون ان يكون ىناك تكليف
ولكن تطلب من اإلنسان وىو يؤديها الصرب وٖتمل ادلشاق ورلاىدة النفس ,وان جيعلها خالصة لوجو ا﵁ ليبلغ فيها أعلى
مراتب القبول ,فيحصد ٙتارىا كما يقول د.عماد الدين "ٙتار حلوة كالرحيق ادلختوم"(خليل,1986,ص.)189
لذلك كانت سَتة الرسول( )تركز على بناء اإلنسان ادلوحد ,اإلنسان الذي يتحرك ٖتت شعار (ال الو إال ا﵁)
ادلستسلم ألوامر ا﵁ تعاُف يف العقيدة والعمل ليصبح مسلماً وليحولو ىذا الدين من الظلمات إُف النور ,ومن الضعف إُف
القوة ,ومن الذلة إُف العزة(خليل,1986,ص.)190
َف يهتم الرسول( )باجلانب الروحي يف بناء اإلنسان فحسب بل كانت سَتتو شاملة متكاملة ,الستقاء مادهتا
من تكامل القرآن الكرمي ,فقد سعى الرسول( )إُف ٖترير عقل اإلنسان من اسر اإلتباع األعمى وعصبية التقاليد ادلوروثة
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الباعثة على االقتداء واإلتباع اليت ال تتوافق م العقل وادلنطق ,فمن شروط صحة إديان ادلسلم با﵁ وما يتبعو من أمور
اعتقاديو أخرى أن تقوم على أساس من اليقُت والفكر احلر ال بالتأثر باألعراف والتقاليد(البوهي,2007,ص .)75كما ان
الفكرة أو السلوك ادلأخوذ عن هريق التقليد ال جيد لو رسوخاً يف القلب والعقل شلا يولد اضلرافاً يف عقيدة
ادلقلد(نوري,2006,ص .)88لذلك جاء ىذا احلرص من الرسول( )ووجده د.عماد الدين بأنو كان "رداً حامساً على
كل القيم اجلاىلية وانقالباً جذرياً على مواصفات العصر وشلارساتو ومطازلو القريبة العاجلة"(خليل,1983,ص.)99
والقرآن الكرمي عندما حدثنا عن ىذا اإلتباع والتقليد يف قولو تعاُف﴿بَ ْل قَالُوا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا
علَى آثَا ِرِهم مهت ُدو َن (ِ 00
ك ما أَرسلْنَا ِمن قَ بلِ َ ِ
ال ُم ْت رفُ َ ِ
ٍِ ِ ِ
اءنَا عَلَى أ َُّم ٍة
َ
ْ َُْ
)وَك َذل َ َ ْ َ ْ ْ
وها إنَّا َو َج ْدنَا آبَ َ
ك في قَ ْريَة م ْن نَذي ٍر إ َّال قَ َ َ
َ
ِ
ال أَولَو ِج ْئت ُكم بِأ َْه َدى ِم َّما وج ْدتُم َعلَي ِه آباء ُكم قَالُوا إِنَّا بِما أُر ِسلْتم بِهِ
َ ْ ُْ
ََ ْ ْ ََ ْ
َوإِنَّا َعلَى آثَا ِره ْم ُم ْقتَ ُدو َن ( )02قَ َ َ ْ ُ ْ
َكافِ ُرو َن﴾(الزخرف .)24-22:إمنا أراد أن يدعو اإلنسان إُف التوحيد وترك الشرك تكفَتاً وتسفيهاً دلا كان عليو آباؤىم
وأجدادىم ,وان حيقق اإلنسان بناء ذاتو بالقيم بدالً من التقليد ,إذ كيف يتسٌت ألمة أن تقيم حضارة ذلا وىي تقلد
غَتىا .
َف يكن ىذا ما حصده الرسول( )خالل العهد األول من بعثتو فحسب بل استطاع الرسول( )من ىدم
بعض ادلعتقدات االجتماعية اليت كانت تسيطر على عقلية اإلنسان واليت ال تتوافق م العقيدة كالعصبية االجتماعية
الضيقة احلزبية والقبلية ومسائل الرقيق وادلرأة ,وٖترمي اخلمر وادليسر والزنا والربا ,والدعوة إُف ادلساواة بُت الغٍت والفقَت ,فضالً
عن دعوتو ألمور مشلت حياهتم يف ٚتي مظاىرىا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,فحرص الرسول( )على خلق
إنسان ملتزم تعبدياً منضبط سلوكياً إمنا أريد بو أن يكون مهيأ للمرحلة القادمة اليت ستكون بال شك أكثر تعقيداً دلا فيها
من متطلبات الفًتة اجلديدة اليت َف يعهدىا اإلنسان ادلكي من أنشطة سياسية ودعوية واجتماعية واقتصادية اليت يراىا
د.عماد الدين أنشطة ستعيد صياغة سعي اإلنسان يف العاَف وىي تدفعو ضلو ىدفو احلضاري(خليل2002,أ,ص-44
.)45
ويف هناية ادلطاف حققت دعوة الرسول( )يف مكة واليت استمرت ثالثة عشر عاماً وىي تدور حول البناء
العقائدي مفاىيم وشلارسة ,أول وأعظم اصلاز حضاري إال وىو التوحيد البناء يف مواجهة الشرك اذلدام والتعدد وىي مسألة
رآىا د.عماد الدين اهنا أعانت على تعزيز واغناء شبكة الشروط الضرورية لنشوء احلضارة
اجلديدة(خليل2005,أ,ص,54خليل ,2007,السَتة النبوية مشروعاً حضارياً) , www.midad.comبعد أن
خلقت من تلك ادلرحلة إنساناً قادراً على ٛتل أعباء الرسالة اجلديدة للعاَف اٚت بكل ما ٖتملو من إبعاد متعددة مراعية
مرحلة النضج العقلي واحلضاري اليت بلغتها البشرية ضلو خطوة أخرى أال وىي بناء الدولة.
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استطاع الرسول( )أن يتجاوز الدائرة األوُف يف بناء اإلنسان بعد أن بذل جهوداً تكللت بالظفر ,رغم العوائق
واألذى واالضطهاد والقم الذي حلق بو وبأصحابو ,لينتقل صوب الدائرة أو ادلرحلة الثانية حيث الدولة وبناء اجملتم وفق
ادلنهج اإلسالمي ونظام احلياة اإلسالمية ,وبناء دولة منضبطة بقيم وتعاليم السماءٖ ,تمي جهود اإلنسان وىو يؤدي
وظيفتو احلضارية ,وكان ذلك إحدى نقاط االرتكاز يف فكر د.عماد الدين ,فهو يرى انو البد أن يكون لإلنسان دولة
توفر لو إمكانيات االستمرار السيما األرضية الصاحلة اليت ٖتفظ لو هاقتو اإلنسانية وىو يسخرىا ٔتا توفر لو من إمكانيات
القوة والتنظيم يف اعمارىا وتنفيذ الفعل احلضاري فيها ادلنضبطة بتعاليم الوحي ,بدال من استنزاف هاقتو يف مواجهة قيم
وأخالقيات جاىلية ال ديكن ذلا بأي حال أن هتادن من رفض قيمها الوثنية وأىدافها وتقاليدىا
ومصاحلها(خليل,1983,ص.)128-127
وبعد ان أدرك الرسول( )ان مكة ال تصلح فيها الدولة راح يبحث لو عن بديل ووجد يف يثرب مستقره
احلضاري ,وكان صلاحو يف تأسيس دولة لو يف وسط صحراء يعج فيها الشرك واجلهل ىو اخطر كسب حضاري حصل
عليو الرسول( ,)فكانت اذلجرة اليت نقلت ادلسلمُت إُف الدائرة الثانية ,وقد حققت معها مكاسب عدة لإلنسان فهي
َف ٗتلصو من األذى واالستهزاء فحسب بل اهنا وحدتو وإعانتو على إقامة دولة ٔتفهومها احلضاري يف بلد
آمن(ادلصري,د.ت,ص.)187
ويقف د.عماد الدين عند حادثة اذلجرة لَتى اهنا صاغت حدثها وضمنت ٖتقيق ىدفها بفعل اذلي تكون من
خالل ثالثة عناصر الفعل التارخيي والسببية التارخيية والفعل أو اإلرادة اإلذلية ,أي " لقاء بُت ا﵁ واإلنسان والطبيعةٔ ,تا
فيها الزمن" ,ىذا احلوار بُت القيم العليا والوجود السفلي حرك حدث اذلجرة كما حرك بقية احلركات يف التاريخ ,وىي بال
شك ع ناصر ٖترك اإلنسان الضائ احلائر ادلعذب ادلأسور ,لتحقق رغبتو يف التوحد واالئتمان الذايت ,فتصن تارخيو وتقرر
مصَته ,وىي تصب يف رلرى مبادئ الدين اجلديد(خليل,1983,ص ,143-140خليل,1986,ص.)16
وكان شلا ميز احلركة التارخيية ادلرتبطة بالدعوة اليت صاغتها اذلجرة لإلنسان فرداً وٚتاعة ,اهنا ظلت بعيدة عن أي
صراع ضدي أو نقيض بشري من مستويات شىت :نفسي وفكري وعقدي ووجداين وعرقي واجتماعي وسياسي واقتصادي
...اٍف ,ويلحظ د.عماد الدين انو يف الوقت الذي جيد فيو اهنا "زلاولة لاللتئام والتوحد واالستقطاب والتجم " ,فأنو
خيالف معطيات ال فالسفة وادلفكرين ادلاركسيُت الذين نادوا ٔتا مساه "صراع النقيضُت" ,عندما قصروا النقائض على اجلانب
العقلي(كهيغل) أو ادلادي االقتصادي(كاصللز وماركس) الن حدث اذلجرة انبثق عن موقف دعوي إسالمي اشًتط فيو
ترابط القيم الروحية وادلادية والطبيعية والغيبية وال ديكن أن يكون ىناك ٙتة انفصال بُت احدىم
واألخر(خليل,1983,ص ,144-143خليل,1986,ص.)17
وهبذا نستطي أن نعد اذلجرة انقالباً على كل ادلعطيات ادلاضية فهي ليست ىجرة من ارض إُف ارض أو استبدال
أىل بغَتىم ,وامنا ىي ىجرة من قيم قيدت حركة اإلديان ,وغيبت دور الفعل احلضاري لإلنسان اثر الصدام ادلستمر ,إُف
ارض مسحت لإلنسان أن يصن فيها تارخيو احلضاري وىو شلزوج بقيم إديانية.
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وفور دخول الرسول( )ادلدينة وض خالذلا معاَف أساسية للمجتم اإلسالمي يف كل أبعادىا الفردية واجلماعية
العامة واخلاصة ,وجيد د.عماد الدين إن الرسول( )كان مدركا ٘تاما ان ادلسلمُت يف ىذه ادلرحلة أصبحوا أكثر نضجا
عقديا وأكثر هتيأ نفسي وذىٍت لذلك واهنم سيكونون متقبلُت ألي تشري خيالف منط حياهتم اليت عهدوىا من قبل ال بل
سيكونون أكثر إديانا بأن ىذا التغيَت الذي جاء وحول حياهتم وجعلها تسَت وفق نظام وحدود وعالقات مرسومو ,ىو
احلق ادلطلق واخلَت والصواب(خليل2005,ج,ص ,)46وىو حياكيها ٔتنهج نبوي قد ٘تكن من بناء إنسان مؤىل حلمل
أعباء االستخالف يف األرض ,يدف ٔتشروع اإلسالم وىو يؤدي وظائفو يف العبادة واإلعمار واإلنقاذ والتعارف إُف عاَف
احلضارة.
وبناء الرسول( )للمسجد جاء ليكون زلورا رئيسا يف حياة األمة ,ومنطلقاً أساساً لكل فعالياهتا ,إذ كان
مكانا للعبادة يتلقى فيها ادلسلم منهجا حقيقا يف زيادة تربيتو الروحية وتقومي سلوكو ,ومركزا للتعليم والتوجيو والتفقو يف
الدين ,ومركزا الستقبال الوفود اليت كانت تأيت للرسول( )إلغراض سلتلفة ,كما جعل ٔتثابة مؤسسة سياسية عسكرية يتم
من خاللو إدارة شؤون الدولة يف الداخل واخلارج ورلالس التشري  ,وندوة للتدارس الديٍت والثقايف واالجتماعي
واالقتصادي ,ومؤسسة تعزز القيم اليت ٖتفظ أواصر األخوة اإلسالمية واخلدمة االجتماعية من ٚت التربعات ومعونة
ا﵀تاجُت ,ومكانا إليواء الفقراء والغرباء الذين ال جيدون مأوى ذلم (خليل2005,ج,ص ,149نوري,2006,ص-184
,189السباعي.)45-2007044,
وهبذا يرى د.عماد الدين إن ادلسجد قدم للمسلم مهمة اتسمت ٔتا اتسم بو اإلسالم من مشولية وتكامل ,مهمة روحية
مثل نقطة التقاء األمة ووحدهتا ,وانعكس أثره على بناء األسرة واجلماعة اجتماعيا
وسياسية وعسكرية وتعليمية واجتماعيةّ ,
وصهرىا يف وحدة فكرية وىم يتابعون شؤون حياهتم يف حلقات العلم والبي والشراء والقضاء والعبادة وإقامة ادلناسبات
ادلختلفة (خليل , 1983,ص ,)149ومن مثّ فإن ىذا التكامل الذي جاء بو ادلسجد خلص اإلنسان اليثريب من حالة
التشرذم اليت كان يعيشها ٖتت وهأة القبيلة وىي ٖتاول أن تسلط أحكامها وأعرافها اجلاىلية على مقدرات حياتو ,وٕتسد
فيو مفهوم الدولة ادلدنية اليت وجد فيها اإلنسان ضالتو بعد أن ٗتلص من ضياعو الروحي وتشتتو
الفكري(خليل,1983,ص ,149خليل,2008,ص.)12
أعلن الرسول( )بعد ذلك عن إصداره الوثيقة لتنظيم العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية داخل
ادلدينة والتخطيط دلهام القيادة بينو وبُت اجملتم اجلديد ,وقد نصت على بنود متعددة جاءت يف رلملها تتحدث عن األمة
الواحدة وأىل ادلدينة ,والتنظيم القبلي واألمة ,واألمة وحقوق األفراد ,واألمة والقبائل اليهودية ,وسلطات الرسول( )يف
قيادة األمة وغَتىا(البوهي,2007,ص ,151ادلالح,د.ت,ص.)308-298
جيد د.عماد الدين يف الوثيقة برنارلاً مرحلياً لتثبيت حدود دولة اإلسالم يف ادلدينة وفق إسًتاتيجية تشريعية
شاملة(خليل2005,ج,ص ,)47انطلقت من مسلمات الوحي وىي توافق ادلبادئ العامة وترسم معاَف حياة ادلسلمُت
ليس على مستوى العبادة فحسب بل تنظم عالقاهتم كأمة ,بُت األفراد م بعضهم ,والكتل وادلكونات ادلختلفة فيما
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بينهم ,وشؤون السلم واحلرب ,وعالقات الدولة م غَتىا ,كما إن إقرار الوثيقة جلماعة ادلسلمُت بأهنم امة واحدة من دون
الناس امنا ىو إلغاء للحدود القبلية أو إهناء لوجودىا الرمسي يف حدود الدولة اجلديدة(خليل,1983,ص ,)151وىذا
ادلفهوم كان مغيباً يف اجلزيرة العربية لذلك فان إحياء اإلسالم ذلذا ادلفهوم إمنا أريد أن يكون الدين ىو الرابطة العقدية
والفكرية اليت ٖتكم عالقات األمة بدال من اجلاىليات والعصبيات القددية.
وحول
كما إن إقرار الوثيقة دلفهوم احلرية الدينية ٔتعناه الواس قضى على التعصب ومصادرة اآلراء وادلعتقدات ّ
التجمعات اليهودية إُف ٚتاعات فاعلة ٖتس ٔتواهنتها يف الدولة اإلسالمية تساند وتدف اخلطر عنها أثناء صراعها م
العدو الوثٍت(خليل2005 ,ج,ص.)152-151
وىذا يعٍت ان تطبيق نصوص الوثيقة سوف يتم ٕتاىل األعراف القبلية اليت فتت وحدة ادلسلمُت ,وجعل التزام
ادلسلمُت بالتشري امة واحدة ,وذابت معها ٚتي الفوارق وادلميزات اليت كانت ٖتكم فيما بينهم واضمحلت ضمن نطاق
الوحدة الشاملة ,وارتبطوا فيما بينهم برابطة اإلسالم(ساَف,د.ت,ص ,)61وىذا ما اعتربه د.عماد الدين تطوراً كبَتاً يف
مفاىيم االجتماع السياسية الن ىذه ادلرحلة اقتضت أن يكون االندماج يف األمة قائماً على أساس عقائدي ال على
األعراف القبلية ,مث العتبارات إدارية كان يقتضي الًتابط م اليهود الذين يشاركوهنم احلياة يف الدولة ,ورد االختالف يف
سلتلف األمور ْتكم القانون إُف الدولة ال إُف القبيلة(خليل,1983,ص.)152
إال انو َف خيف امتعاضو من زلاوالت بعض الباحثُت الغربيُت مثل بروكلمان وفلهاوزن وغَتىم(النعيم,1997,
ص ,)126الذين حاولوا أن يصوروا الوثيقة اهنا كل شي يف البناء التشريعي للدولة اإلسالمية ,متناسُت أو متغافلُت ثقل
القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ىذا البناء ,وما الوثيقة إال جزء من ىذا البناء ,ويعترب د.عماد الدين كل من يبالغ يف ٖتميل
الوثيقة الثقل األكرب يف التشري يق خطأ تارخيي وموضوعي ألنو "حيجب احلجم احلقيقي للتشري القرآين الذي كان
يتمخض باستمرار عن مزيد من القوانُت والتشريعات ,ويقود الباحث بالتاِف إُف الرؤية الغربية الوضعية اليت ٕتد يف الوثيقة
زلاولة بشرية أولية من ا﵀اوالت اليت قام هبا ادلشرعون على مدار التاريخ لتنظيم شؤون دوذلم
الناشئة"(خليل2005,ج,ص ,)47وأين دور الوحي الرباين اإلذلي من ىذه الرؤية وىو يلقن الرسول( )التوجيهات
والضوابط وينشئ على أساسو حلاجات األمة احللول والتنظيمات والتشريعات  ..وأين موق الدولة اإلسالمية إذا ما
جردت من بعدىا الروحي عن غَتىا من احلضارات ادلادية على سلتلف صورىا يف الشرق والغرب وىي تعاين ما تعاين من
عمى روحي وانبهار مادي وقصور منهجي .
ويعرج د.عماد الدين على مسألة ادلؤاخاة وجيد اهنا خطوة رائدة من خطى الرسول( )وىو ينسج خيوط
مشروعو احلضاري ,عندما جاءت ادلؤاخاة لتعاًف أزمة معاشية اجتاحت ادلهاجرين بعد مغادرهتم مكة ,بالتآخي والتآلف
م األنصار ريثما تتحسن أحواذلم االجتماعية وتستقر أوضاعهم ادلالية ,وقد عرب القرآن الكرمي عن روح التآلف اليت
حدثت بُت ادلهاجرين واألنصار بقولو تعاُف ﴿وا ْعتَ ِ
ص ُموا بِ َح ْب ِل اللَّ ِه َج ِم ًيعا َوَال تَ َف َّرقُوا﴾ (آل عمران ,)103:وقولو
َ
ِ
ت َما فِي ْاأل َْر ِ
ف بَ ْي نَ ُه ْم إِنَّهُ َع ِز ٌيز
ت بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم َولَك َّن اللَّهَ أَلَّ َ
﴿وأَلَّ َ
ض َج ِم ًيعا َما أَلَّْف َ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم ل َْو أَنْ َف ْق َ
َ
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ِ
يم﴾(األنفال ,)63:وقد اٗتذ الرسول( )من ىذه اخلطوة ومساندة بعضهم البعض أساسا لبناء رلتم يسوده العدالة
َحك ٌ

االجتماعية ,ويرى د.عماد الدين ان ٕتربة ادلؤاخاة صلحت باستكمال الشروط من وجود األرضية اليت قامت عليها األخوة
اإلسالمية ,والقيادة اليت خططت ونفذت ,ورلتم عادل سليم قائم على أساس ٖتقيق مبدأ العدالة بُت أفراده ٕتمعهم
عقيدة التقوا عليها وامنوا هبا(خليل,1983,ص.)156-152
فنجاح الرسول( )يف وصل األمة بعضها م بعض األخر باألخاء ,ذاب معها (األنا) اليت هادلا كانت تؤجج
العصبيات اجلاىلية ,وأصبح الفرد الذي كان يتحرك يف رلتم القبيلة بروح ومصاٌف قبيلتو ,يتحرك بروح اجلماعة ومصاحلها
وآماذلا وىو يرى فيها كيانو وامتداده.
وبعد ان استكملت الدولة مقومات بنائها ,واستكمل ادلسلمون منوىم العقدي وزادت أعدادىم ,وأصبحت
العقيدة ىي من ٖتكم العالقات بُت القبائل العربية ال تقليد النسب والقرىب ,واستمرار تصعيد قريش لعدائها واضطهادىا
للمسلمُت ,ونزول اآليات القرآنية اليت تؤذن ببدء القتال ادلسلح ,وتصاعد وتَتة ادلعارك والغزوات بُت ادلسلمُت والقوى
الوثنية "حتم على الرسول( )ان ينمي القدرات وان يدف أتباعو إُف مزيد من التدريب وادلهارة العسكرية يف مواجهة
األعداء الذين حييطون بالدولة اجلديدة إحاهة السور بادلعصم"(خليل,1983,ص.)160-159
ويرى د.عماد الدين ان خطورة ادلرحلة (أي مرحلة انتقال الدعوة من هابعها السلمي إُف القتاِف) جعلت
الرسول( )يقدم على بناء مؤسسة عسكرية ٖتل زلل ادلؤسسة القبلية التقليدية وتكون موازية للمؤسسة السياسية اليت
ثبت أركاهنا يف دولتو اجلديدة ,مؤسسة تكون قادرة على تكوين مقاتل مسلم ديتلك ادلهارات العسكرية الالزمة دلواجهة
ٖتديات تلك ادلرحلة ,رافعاً شعار ﴿وأ َِعدُّوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُ َّوةٍ وِمن ِرب ِ
اط الْ َخي ِل تُرِهبو َن بِ ِه عَ ُد َّو اللَّهِ
ْ ْ ُ
َ ْ َ
ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
َ
َو َع ُد َّوُك ْم﴾(األنفال ,)60:معتمداً يف تكوينو على عاملُت متوازيُت :التوجيو ادلعنوي ,والتدريب العملي.
أما العامل األول فهو سعي الرسول( )إُف رف معنويات ادلقاتلُت ٔتنحهم األمل اليقيٍت بالنصر أو اجلنة ,وظل
ىذا األمل ا﵀رك األساس الذي حيرك ويفجر هاقات ادلقاتل يف ساحات القتال ,واىتم العامل الثاين يف كيفية إعداد قوة
ادلسلمُت وتدريبهم على الفنون القتالية ادلختلفة براً وْتراً ,واالعتماد على هاقات األمة القادرة على البذل والعطاء شباباً
وصبياناً وشيوخاً ورٔتا النساء أيضا(خليل,1983,ص.)161-160
يلحظ د.عماد الدين يف اإلجراءات السابقة أهنا رمست هريق الدولة اإلسالمية بعد ان وض القرآن الكرمي وسنة
رسولو( )قواعدىا ,وحولت السَتة معطيات الشريعة اليت أخذت تنمو وتتس يوما بعد يوم إُف شلارسة منظورة ,وجعلتها
تنفذ إُف قلب الواق  ,ومكنتها من بناء اإلنسان ادلتحضر والدولة العقدية ,وىذه التشريعات َف تقم بطرق رلردة وأساليب
بعيدة عن واق احلياة البشرية آنذاك ,بل اهنا قامت باألسلوب نفسو الذي قامت بو اآليات ادلكية وىي تنيب اإلنسان
بالعقيدة ,وترتبط وٖتاكي واقعو احلركي بأحاسيسو ووجدانو وكرامتو البشرية ,ووجد د.عماد الدين أن معطيات ىذا
األسلوب جاءت " اشد التصاقاً ْتركة ادلسلمُت ومنو دولتهم ,وأكثر التحاماً بتجربتهم ا﵀سوسة وواقعهم ادلعاش ,وأعمق
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فهما وإدراكاً دلتطلباهتا وأبعادىا القانونية والسلوكية ,نظراً دلواكبتها دلشاكلهم وٕتارهبم اليومية ساعة بعد ساعة ويوماً بعد
يوم"(خليل,1983,ص.)163
وبذلك ٘تكن الدين بتشريعاتو الذي أصبح ادلسلمون على استعداد نفسي وذىٍت كاملُت لتقبلو من تنظيم احلياة
والتحرر من العوائق والضغوط وتغيَت العادات والتقاليد والقيم وادلثل" ,وتدمَت البٌت القبلية ادلتقوقعة للحياة العربية ,واحل
بدالً منها وحدة اجتماعية اندرلت يف إهارىا كافة التشرذمات القبلية والعشائرية ,بعض النظر عن مكانتها يف السلم
االجتماعي صعوداً أو ىبوهاً"(خليل,2013,ص.)152
وخيلص د.عماد الدين بذلك إُف القول بأن التكامل التشريعي مث التكامل العقدي ىو ما قاد اإلنسان يف ىذه
ادلرحلة إُف اإلحسان يف األداء واإلبداع يف التنفيذ مث إُف التفوق احلضاري ,عندما اختزل اإلنسان الزمن يف بناء عادلو
اجلديد ,وٖتول من اجلاىلية واخلرافة إُف التحضر والعقل ,ومن الظلمات إُف النور(خليل,2013,ص,116
خليل2005,ج,ص.)47
وتلك ىي ادلعادلة ادلتوازنة اليت قدر اإلسالم من ترسيخها ان جعل تقبل اإلنسان للعقيدة منسجماً م تقبلو
دلفهوم الدولة وما ينبثق عنها من مؤسسات مغايرة للمؤسسة القبلية يف جوانبها السياسية واالجتماعية والثقافية وغَتىا,
وقادت وحدة العقيدة األفراد إُف االندماج يف ٚتاعة ادلسلمُت وخلق معها التضامن اإلسالمي وادلواالة وصدق اإلتباع,
وتولد معها شعور االنتماء إُف كيان ,والوعي بامتالك حضارة ٘تيزىم عن غَتىم ,وىذا كلو بال ريب عزز من ظهور مفهوم
األمة ,وأعطى رغبة حقيقة يف تنفيذ التشريعات والتعامل بواقعية م معطيات الزمن وادلكان يف ٖتويلها إُف وقائ معاشة
وىي ٗتتزل الزمن يف دف اإلنسان إُف البناء واإلبداع وشلارسة دوره احلضاري.
وٙتة متطلبات أخرى فضالً عما سبق قادت الرسول( )إُف ٖتقيق مشروعو احلضاري وبناء الدولة إال وىو
اىتمامو باجلانب ادلعريف الذي عده مقياساً لدرجات التقدم والتخلف عند األفراد أو الشعوب ,وأساساً للتنمية والتحضر
والنهوض احلضاري عند األمم ,لذلك اىتم بو الرسول( )وبُت فضلو وآدابو وحدوده ,وحرص على زلاربة اجلهل واألمية
اليت كانت منتشرة بُت العرب ,وما واقعة بدر إال خَت مثال على حرص الرسول على التعلم وزيادة معرفة ادلسلمُت عندما
جعل فداء من ال ديلك األموال من األسرى تعليم عشرة غلمان من غلمان ادلدينة الكتابة
والقراءة(القرضاوي,2004,ص ,)49-46فسَتة الرسول( )ىي بذاهتا سَتة ادلعرفة والتعليم اإلسالمي عندما بلغ
مفردات اإلسالم ٚتيعها دلن كان حولو من ادلسلمُت بشكل منفتح ومستمر.
كما إن ٘تكُت اإلسالم للرسول( )من استبدال القيم اجلاىلية بقيم اجيابية إما بالتحرمي أو إقرار بعضها
والتشجي عليها أو اإلعالء م مراعاة التدرج يف إحداث عملية االستبدال حىت تتمكن ىذه النفوس من تقبل تلك القيم
اإلسالمية اجلديدة(قميحة,1984,ص ,)31-30قد اكسب اإلنسان تفاعالً غيبياً حقق بو عملية البناء احلضاري ٔتا زود
العقل من كم ىائل من القيم وادلعايَت األخالقية والثقافية والسلوكية والروحية والعمرانية ,إال أن ىذه القيم تطلبت من
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اإلنسان "التعامل" معها ,وبدون "التعامل" ال يتحقق االصلاز احلضاري والعطاء اإلبداعي ادلتجدد الذي يتجرد عن حدود
الزمان وادلكان يف حل ادلشكالت اإلنسانية(حسنة,1991,ص.)6-5
وينتهي د.عماد الدين بالتأكيد على أىم ما حققتو ٚتلة ىذه الدائرة من إبعاد حضارية بعد أن استكملت دولة

اإلسالم مستلزمات بنائها القانوين :إهنا "األمة ,والسيادة الخارجية والداخلية ,ثم اإلقليم" ,األمة اليت انصهر فيها مبدأ
عادلية الدعوة فأصبحت قائمة على أساس الفكرة والعقيدة اليت " ال ديكن حصرىا أو ضبطها الهنا ال ٖتدىا لغة أو جنس
أو وهن" ,والسيادة (داخلية وخارجية) القائمة على االختيار احلر يف اعتناق الفكر ال القسر واإلرغام ,االختيار الذي
يسهم يف تقديس احلرية اإلنسانية وجعلها أساس الدولة الفكري والقانوين ,مث اإلقليم الذي "اختارتو الظروف ذلا وكان
اختياراً موفقاً"(خليل,1983,ص.)165
ويغدو "التوحيد يف مواجهة الشرك والتعدد ,والوحدة يف مواجهة التجزؤ ,والدولة يف مواجهة القبيلة ,والتشري يف
مواجهة العرف ,وادلؤسسة يف مواجهة التقاليد ,واألمة يف مواجهة العشَتة  ,واإلصالح واإلعمار يف مواجهة التخريب
واإلفساد ,وادلنهج يف مواجهة الفوضى واخلرافة والظن ,وادلعرفة يف مواجهة اجلهل واألمية" ,وااللتزام ٔتنظومة القيم اخللقية
والسلوكية ادلتجذرة يف العقيدة يف مواجهة القيم اجلاىلية الباعثة على الفوضى والتسيب(خليل,2008,ص,)13-12
مالمح حضارية وجد د.عماد الدين اثر اصلازىا يف ظل الدولة اجلديدة ,مكنت القادم اجلديد من أداء دورىا احلضاري
ادلرسوم ,وزرعت يف نفسو اإلرادة احلرة يف اختيار أسلوبو يف العمل واإلبداع.

ثالثا :الحضارة

إن احلضارة اليت نشأت م دعوة الرسول( )يف مكة مث ىجرتو إُف ادلدينة ادلنورة وتأسيسو للدولة اإلسالمية,
قامت على أساس بناء وصياغة اإلنسان صياغة إسالمية ٕتم بُت أبعادىا اجلانب الروحي وادلادي ليمكن اإلنسان من
ٖتقيق أىدافو ومزاولة مهمتو يف االستخالف ,فالتوحيد ,والوحدة ,والدولة ,والتشري  ,وادلؤسسة ,واألمة ,واإلصالح,
وادلنهج ,وادلعرفة ,والقيم االجيابية ,أسس وفرت البيئة ادلناسبة لتحريك وٖتقيق الفعل احلضاري للمجتمعات اإلنسانية,
وترٚتة قيمها احلضارية يف احلياة وقواعدىا احلاكمة ,وتفعيل ىويتها اجلامعة ,األمر الذي جعل ادلشروع احلضاري الذي
حققو الرسول( )خاصية ٘تيزه عن غَته عندما يقارن بنماذج حضارية أخرى.
ولعل ىناك من ينتقد تأخر بعض حلقات الفعل احلضاري ٔتفهومو التنفيذي إُف عصور أخرى بعد عصر
الرسول( , )وىذا ماراه د.عماد الدين إمنا ىو نوع من التعليق الزمٍت لبعض ادلفردات من اجل تقدمي األولويات أو
ضرورات يتيح ذلا فرصة ٖتقيق "مالزلها ادلستقلة وخصوصياهتا الفكرية وتعاملها ادلتفرد م الوجود
وادلصَت"(خليل2005,أ,ص.)57-56
وهبذا ادلعٌت يرى د.عماد الدين ان من خصائص احلضارة اإلسالمية إهنا حضارة إديانية عقدية ملتزمة قامت على
التوحيد وٚتعت بُت الوحي والوجود ,منحت ادلشروع احلضاري شخصيتو ادلتفردة وادلتماسكة وادلنسجمة م نواميس
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الكون والطبيعة ,وٛتتو من التفكك والتبعثر واالهنيار ,وحققت بالبديل احلضاري لإلنسان وظيفتو التعبدية والعمرانية ,كما
منحت للحضارة اإلسالمية ىويتها اخلصوصية(خليل2005,أ,ص ,69-67خليل,2008,ص,14
خليل2005,ب,ص ,)116اليت ىي "مصدر التجم والتصور ,ومنب الفكر ومنهج احلياة"(الواعي,1988,ص.)211
إن اهالع وانفتاح الرسول( )على احلضارات األخرى اليت ورد ذكرىا يف القرآن الكرمي أو ادلعاصرة لو يف مناهق
وسط اجلزيرة العربية وأهرافها ,أو عن هريق الفتوحات اإلسالمية اليت جاءت بعده ,يلحظ فيها د.عماد الدين اهنا منحت
احلضارة اإلسالمية تقابالً متوازناً بُت األصالة واالنفتاح ,األصالة يف ٖتصُت نفسها من الذوبان يف حضارات أخرى تدمر
مالزلها احلضارية اإلسالمية ,ويف الوقت نفسو االستعداد التام لالنفتاح على احلضارات األخرى وىضم معارفها وخرباهتا
وٖتويلها إُف مادة ٘تنح احلضارة اإلسالمية القدرة على النمو واالمتداد ,دون أن يكون ذلك سبيال للتأثَت على العقائد
واألخالق والعبادات(خليل2005,أ,ص ,71-70خليل2002,أ,ص.)67
ويف ظل ىذا ادلناخ احلضاري الفريد الذي صاغو رسول ا﵁( )برزت خاصية التوازن بُت الثنائيات ادلتقابلة,
الوحي والوجود ,واإلديان والعقل ,والظاىر والباهن ,واحلضور والغياب ,وادلادة والروح ,والقدر واالختيار ,والفردية
واجلماعية ,والعدل واحلرية ,والوحدة والتنوع...اٍف ,توازن حيدد موق اإلنسان يف العاَف والكون فيجعلو يف موض وسطي,
ويؤكد د.عماد الدين ان الوسطية ىنا يعٍت هبا وظيفة احلضارة اإلسالمية ودورىا عقديا وعمالً يف الشهادة على األمم
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا
واحلضارات ادلختلفة ال جينح فيها صوب اليمن أو اليسار ,وىذا ما يتضح يف قولو تعاُف َ﴿وَك َذلِ َ
ِ
اء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا﴾(البقرة.)143:
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
ويقف د.عماد الدين عند إحدى الثنائيات ادلتقابلة (الوحدة والتنوع) ليثبت ان كالً منهما ال يتناىف أو يتقاه
م األخر بل إهنما يتداخالن ويتوازيان ويؤثر احدمها يف األخر ,فحضارة الوحدة اليت تنبثق عن قواسم مشًتكة ال تلغي
حضارة التنوع والتغاير يف البيئات واألعراف وادلمارسات الثقافية واألنشطة ادلعرفية ,فارتباط التغاير بالثوابت التوحيدية منح
اجملتمعات اإلنسانية قدرة على الفعل والصَتورة وٖتريك اجملتمعات اإلنسانية ضلو ٗتطي مواق الركود والسكون والفساد إُف
مواهن اإلبداع واألصالة(خليل2002,ب,ص.)12-9
وٙتة خاصية حضارية أخرى أشار إليها وىي الشمولية اليت أرسى أسسها الرسول( )وأكملها بناة احلضارة من
بعده يف متابعة كل مفردات احلياة والتوغل يف نسيجها " فما ٙتة أمر شلا يهم العقل أو الروح أو اجلسد أو احلس أو
الوجدان إال قالوا فيو كلمتهم وقدموا حسب قدراهتم ,وإمكاناهتم ,يومها التعبَت الثقايف ادلناسب"(خليل2005,أ,ص.)74
وم الشمولية ىنالك الواقعية ,إذ يلحظ د.عماد الدين إن ميزة احلضارة اإلسالمية َف تأت من ادعائها ادلثالية أو
التغافل عن هبيعة اإلنسان احلقيقية ,بل اهنا جاءت من عدم قدرهتا على االنفصال عن أرضية العاَف وٕتاوز الثنائية,
ومتابعة حاجات اإلنسان وإعانتو على السعي يف األرض(خليل2005,أ,ص.)76
وَف تكن احلضارة اإلسالمية مدعاة إُف التخريب واإلفساد ,ولكنها احلضارة االجيابية اليت قدر بواسطتها إعمار
األرض وإحيائها ,ويلحظ د.عماد الدين إن احلضارة اإلسالمية ٗتتلف عن احلضارة الغربية اليت أخذت "ٓتناقها رؤية
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سوداوية متشائمة للوجود وادلصَت وللمسعى البشري يف ىذا العاَف" ,ويستدل ْتديث رسول ا﵁(( )إذا قامت الساعة
وبيد أحدكم فسيلة ,فاستطاع إال تقوم حىت يغرسها فليغرسها فلو بذلك اجر) ,الذي فيو يعلم الرسول( )ادلسلمُت
ضرورة بناء احلياة وٖتقيق غاية اإلصالح واإلعمار ورعاية الكون والكائنات خدمة ذلم وألبنائهم وأحفادىم فيما
بعد(خليل2005,أ,ص.)75
وٙتة خاصية أخرى وأخَتة يقف عندىا ,وىي الطاب اإلنساين العادلي الذي يرفض حدود اإلقليمية واجلغرافية
والعرقية والطبيعية وادلذىبية ,إُف حضارة خاهبت اإلنسان من حيث كونو إنساناً متجاوزة األنانية واالستعالء واالنغالق
على الذات ,إُف مشاركة الفئات كافة واجلماعات ادلنضوية يف اجملتمعات اإلسالمية بغض النظر عن ديانتهم وأعراقهم
وانتماءاهتم(خليل2005,أ,ص.)77-76
ويرى ان االنفتاح اإلنساين الذي شهده اجملتم اإلسالمي إزاء العناصر غَت اإلسالمية جعلتو رلتمعاً عادلياً ضم
أعداداً كبَتة من األديان واجلماعات وادلذاىب والفرق واالٕتاىات ,حوذلم التعامل اإلنساين معهم إُف مواهنُت فاعلُت يف
الدولة ,ومن رلتم منغلق على نفسو إُف رلتم عادلي(خليل2002,ب,ص.)26-25
إذن فاحلضارة اليت قدمتها سَتة الرسول( )ىي حضارة ميزهتا ىويتها اإلسالمية دلا فيها من نظام القيم الذي
حدد على أ ساسو قواعد السلوك والعالقات االجتماعية والسياسية وقواعد النهضة احلضارية والتقدم ,ومكن األمة من
ٖتقيق الشمولية والتوازن اإلنساين بُت ادلتطلبات ادلادية والروحية شلا خلق منظومة من التكامل بُت الدين والدنيا وبُت الروح
واجلسد ,فأمد احلضارة اإلسالمية قوة ضاىت هبا احلضارات األخرى.

الخاتمة

أفضى البحث إُف عدد من النتائج ديكن إٚتاذلا بالنقاط اآلتية:
 -1التأسيسات احلضارية يف القرآن الكرمي جاءت وفقا لتكامل الرؤية اإلسالمية بالتقاء الوحي والعقل والكون ,وىو ما
مكن اإلنسان من النظر والتدبر والعمل يف عاَف الشهادة ففتح أمامو ناصية اإلبداع وفتح أمامو أبواب النظر والتنقيب يف
سنن احلياة ففتح لإلنسانية آفاقاً جديدة يف رلال احلضارة.
 -2الرؤية القرآنية للواقعة التارخيية منحت للبشرية معرفة بتجارب األمم ادلاضية نتيجة ثبات السنن ودديومتها ,وتوافق
الزمن ,ومشولية القيم والقوانُت اليت ٖتكم الظواىر االجتماعية والتارخيية ,واإلفادة منها وفق رؤية إديانية تكاملية يف صن
احلاضر ورسم حدود ادلستقبل.
َ -3ف تكن السنة النبوية ىي ذكر الرسول( )أحاديث وسنناً خياهب هبا عقول الناس بيانا وعلما وىدياً وإمنا ىي تنزيل
القرآن إُف ارض الواق وٖتويلها إُف ثقافة حضارية جيد فيها العقل ادلسلم أثرىا بتفاعلو م عملية البناء احلضاري اليت ىي
يف األساس متالزمة م السنة النبوية ادلطهرة.

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )55آب 0202
()21

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ علميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

 -4ترٚتة منهج الرسول( )وسَتتو يف بناء النموذج األول للحضارة العادلية ووض برارلها وترسيم حدودىا ووض
قواعدىا دارت حول البناء العقائدي لإلنسان مفاىيم وشلارسات ,وإعادة ضبط حركتو يف البناء احلضاري من خالل بناء
دولة وفق ادلنهج اإلسالمي ونظام احلياة اإلسالمية ,تض القرآن الكرمي وسنة رسولو قواعد ذلا ,وٖتول معطيات الشريعة إُف
شلارسة منظورة ,فخلق لدى اإلنسان تكامالً يف األداء والتنفيذ مث إُف التفوق احلضاري اليت حظيت بنورىا مساحة واسعة
من العاَف ,فاستكمال مستلزمات الدولة القانوين قدم للمسلم حاضنة حضارية من التوحيد البَ نَّاء يف مواجهة الشرك
اذلدَّام ,وحضارة األمة والدولة والتشري الرباين يف مواجهة رلتم الفرد أو القبيلة أو القانون الوضعي ,وحضارة اإلصالح
والبناء واإلعمار يف مواجهة التخريب واذلدم واإلفساد ,وحضارة ادلنهج وادلعرفة يف مواجهة الفوضى واجلهل.
 -5احلضارة اليت قدمتها سَتة الرسول( )ىي حضارة إديانية عقدية ملتزمة قامت على التوحيد وٚتعت بُت الوحي
والوجود ,وتقابل متوازن يف األصالة واالنفتاح ,وتوازن بُت الثنائيات ادلتقابلة ,ومشولية يف متابعة كل مفردات احلياة والتوغل
يف نسيجها ,وواقعية االرتباط بأرضية العاَف ومتابعة حاجات اإلنسان وإعانتو على السعي يف األرض ,واالجيابية يف إعمار
األرض وإحيائها ,والعادلية اليت ٕتاوزت حدود اإلقليمية واجلغرافية والعرقية والطبيعية وادلذىبية.

الهوامش

االوِف فيها ,حصل على شهادة البكالوريوس يف اآلداب
( )1ولد د.عماد الدين خليل يف مدينة ادلوصل عام  ,1939وتلقى تعليمو ّ
بدرجة الشرف يف قسم التاريخ بكلية الًتبية يف جامعة بغداد عام  ,1962مث ادلاجستَت يف التاريخ اإلسالمي يف معهد الدراسات
العليا بكلية اآلداب يف جامعة بغداد عام  , 1965مث الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي بدرجة الشرف األوُف يف كلية اآلداب جامعة
عُت مشس يف القاىرة عام  ,1968عمل معيداً فمدرساً فأستاذا مساعداً يف كلية اآلداب يف جامعة ادلوصل لألعوام -1967
 ,1977توُف مهام إدارية سلتلفة ,لو مسامهات ومشاركات علمية سلتلفة منها مشاركتو يف مؤ٘ترات وندوات علمية وثقافية متعددة يف
أقطار عربية وإسالمية وعادلية ,كما عمل زلاضراً دلواد التأريخ وفلسفتو ومناىج البحث والفكر اإلسالمي واألدب اإلسالمي يف عدد
من اجلامعات وادلؤسسات العربية واإلسالمية والعادلية بلغ عددىا ( )17جامعة ومؤسسة ,نشر عشرات البحوث يف العديد من
اجملالت العلمية واألكادديية وا﵀كمة ,ونشر مئات ادلقاالت والبحوث الثقافية واألعمال األدبية (دراسة وتنظَتاً ونقداً وإبداعاً) يقرب
من ( )70رللة وصحيفة عربية وإسالمية ,وقد اختَت عضواً يف رابطة األدب اإلسالمي العادلية ,ولو مؤلفات عدة بلغت ما يقرب من

تب عن أعمالو دراسات عدة من رسائل
( )69كتابا ,أشرف على العديد من هلبة ادلاجستَت والدكتوراه يف التأريخ اإلسالمي وُك َ
الدبلوم العاِف وادلاجستَت والدكتوراه يف اجلامعات العراقية والعربية ,كما ترٚتت بعض مؤلفاتو إُف عدد من اللغات وٓتاصة االنكليزية
والفرنسية والًتكية والفارسية والكردية واالندونيسية ,ولو جهود دعوية يف ادلساجد وادلعاىد واجلامعات وادلؤسسات الثقافية والعلمية,
للمزيد ينظر :السَتة العلمية اليت ْتوزة أ.د عماد الدين خليل؛ مقابلة م أ.د .عماد الدين خليل يف  14كانون الثاين  2013يف
ادلوصل.
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